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Sak til årsmøtet til Christianssand klatreklubb 17. mars 2020
Avklaring av Christianssand klatreklubbs virke og hovedformål for sine medlemmer jmf.
CKKs lov og fomålsparagraf.

LOVNORM FOR CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB (CKK) Vedtatt av
Årsmøtet 14.03.2019Sist endret 11.12.2019
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
1. Christianssand klatreklubb sitt hovedformål er å fremme klatresporten lokalt. Klubben ønsker å drive informasjon om
klatresport, skape kontakt mellom klatreinteresserte og virke for deres interesser, samt å drive klatresport organisert i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
2 Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsligaktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Slik jeg og flere med meg har tolket dette, betyr det helt overordnet at Christianssand klatreklubb skal
tilrettelegge for klatring for alle sine medlemmer, det være seg i alle klatregrener og på alle naturlige
klatrearenaer i Kristiansand og omegn. Klubben skal være et møtepunkt som virker samlende og
inkluderende der man treffer likesinnede, og hvor verdier som klatreglede og fellesskap står sentralt.
Det demokratiske og frivillige aspektet tilsier at enhver klatrer står fritt til å klatre hvor man vil, når man
vil og med hvem man vil - samt å trygt kunne få ytre seg fritt, uten redsel for å bli utsatt for sensur, tvang
eller styring.
Jeg skriver dette i lys av situasjonen som har oppstått etter at det senhøsten 2019 uventet dukket opp
et nytt klatresenter på Odderøya (Høyt&Lavt). CKKs styre og Kristiansand klatresenter AS gikk da ut
mot dette, uten å ha forespurt CKK-medlemmene da denne situasjonen oppsto, om det vedtaket som
ble gjort på ekstraordinært årsmøte 11. januar 2018 skulle tolkes som at Kristiansand klatresenter
uansett skulle bygges for enhver pris. Jeg mener saken har skapt en uheldig forestilling om en
«utfordrende konkurranse situasjon» samt en bedrifts- og profittenktning i CKKs styre som, slik jeg
oppfatter det, har frembragt et usunt klima både i klatremiljøet og innad i klatreklubben.
For meg er dette en uholdbar situasjon som medlem.

Som klatrer i Kristiansand og som medlem i CKK ønsker jeg å klatre og benytter fritt de mulighetene
jeg har for dette formålet. Og som deltaker i det unike og sosiale og inkluderende miljøet som
klatreaktiviteten er kjennetegnet av, ønsker man selvfølgelig å kommunisere og organisere aktivitet
med likesinnede. Business i form av kommersielle strategier, juridiske eller økonomiske krangler er for
meg helt irrelevant som KLATRER i Kristiansand. Jeg er ikke med i CKK i den hensikt å en gang i
fremtiden skulle tjene penger til eller på klubben, jeg er med for å klatre og bidra aktivt til et godt,
mangfoldig og inkluderende klatremiljø.
Jeg tror at de fleste klatrere i CKK har samme tankegang og dermed stiller jeg spørsmål om styret i
CKK har driftet klubben i tråd med gjeldende formålsparagraf når man (satt litt på spissen) kan få
inntrykk av at styret i CKK det siste året har:
●
●
●
●
●
●
●

Begrenset den lokale klatreaktiviteten lokalt
tilbakeholdt informasjon
hindret kontakt mellom klatreinteresserte
drevet sensur av medlemmer på facebook
indirekte oppfordret til boikott av et klatresenter
lagt grunnlaget for et usunt og ekskluderende miljø og satt grupperinger opp mot hverandre
skapt utrygghet og hindret felleskap innad i «det generelle» klatremiljøet i Kristiansand.

Jeg spør om følgende:
Har styret i CKK virkelig har handlet til beste for klatreklubbens medlemmer?
Saksgrunnlag:
Klatreklubbens vedtok på ekstraordinært årsmøte 10. januar 2018 en «Sterk involvering» for å opprette
aksjeselskapet Kristiansand Klatresenter (siterer her Lars Erik Omlands posting på CKKs
facebookgruppe 11. januar 2018 ettersom ordinær referat/protokoll ikke er funnet på CKKs nettsider fra
årsmøtet. (Vedlegg 1) i den hensikt å få bygget et klatresenter som oppfyller nasjonale standarder for å
bla. kunne avholde nasjonale konkurranser og legge grunnlaget for et godt innendørstreningsanlegg for
talentutvikling og gode treningsfasiliteter for klatrerne i Kristiansand og omegn siden et slikt anlegg frem
til denne datoen (10. januar 2018) ikke fantes på Sørlandet og som har vært etterlengtet i lang tid.

21. desember 2019 åpner Høyt&Lavt sitt nye klatresenter i gamle X-lands lokaler på Odderøya og
inviterer alle klatreklubbene på Sørlandet til gratis klatring dagen før, den 20. desember. CKKs styre
velger å ikke videreformidle denne invitasjonen til sine medlemmer og går også så langt til å slette
postingene fra minst 3 forskjellige medlemmer. De er meg bekjent postinger fra Nils Rune Birkeland
(Urd Viki på FB) Thomas Aksnes og Bjarte Vestøl som forsøker å dele invitasjonen på CKKs
Facebooksider men alle tre postingene blir slettet uten noen form for forklaring. Disse slettede
postingene er verifisert av dem.
Da det går opp for flere hva som har skjedd blir det dagen etter gitt skriftlig (Bjarte Vestøl og André
Nordstokke) utrykk for at denne handlingen (sletting av innlegg) oppfattes som sensur og boikott og det

virker som om styret ved disse handlingene aktivt går inn for å kontrollere og styre CKK-medlemmene
og på denne måten forvalte medlemsmassen som en valuta og brikker i et spill mot en «konkurrerende
bedrift». Det bør i sakens anledning påpekes at CKK ikke er en kommersiell aktør i et
konkurransemarked, men en ideell organisasjon og klatreklubb underlagt NKF og NIF.
Styret i CKK begrunner til slutt dette under Bjarte Vestøls facebook-innlegg 21. desember 2019
(Vedlegg 2, Hele teksten i vedlegg 3) hvor styret der sier:

« (...) CKK har ved å starte sitt eget senter satt seg i en posisjon hvor vi vil komme i en konkurranse
med andre klatresentre. (...) CKK kan derfor ikke profilere andre sentre som vi ikke har noen
samarbeidsavtale med. Kristiansand klatresenter(CKK sitt senter) har forsøkt å få til et samarbeid med
Høyt og Lavt, dette har ikke lyktes. Det foreligger pr i dag en juridisk sak der Kristiansand Klatresenter
(CKK sitt senter) påpeker krenkelse av navnerett. Dette må senteret på Odderøya rydde opp i før CKK
kan ha noe samarbeid med dem. Det er ingen boikott fra CKK sin side, men vi kan ikke gi dem drahjelp
fra CKK slik situasjoner er nå.
Det er tidligere besluttet at denne gruppen ikke er en arena for kjøp/salg/markedsføring utover de
avtaler og samarbeidspartnere klubben har.
Styret ber om fortsatt tillit til å utføre de oppgaver styret er valgt til, på en måte som er til det beste for
klubben.

Disse hendelsene og svaret på innlegget (som isteden reiser flere spørsmål enn gir svar) gjør at det
etter dette oppstår en uavklart sitasjonen hvor flere medlemmene føler seg usikre og blir dratt inn i en
slags lojalitets-konflikt om hvilken «gruppe» man tilhører «Pro AQ-gruppa» og/eller «de som i
hemmelighet» også klatrer på senteret på Odderøya. Flere medlemmer ender med å drive
selvsensur på hva som muligens er tillatt eller ikke å legge ut på CKKs facebooksider i frykt for å bli
slettet eller sett på som illojal mot klubben.
Det oppstår nå usikkerhet om det etter dette plutselig er ulovlig å annonsere klatring på andre steder
også som f.eks. «Spicheren» som det tidligere aldri har vært noe problem å annonsere klatring hos,
selv om det ikke eksisterer noen avtale mellom CKK og «Spicheren treningssenter». Og hva menes det
med at FB-gruppa ikke er en arena for kjøp/salg/markedsføring utover de avtaler og
samarbeidspartnere klubben har siden her er det nok mange som har «syndet» uten å være klar over
det men uten at disse FB-postingene har blitt sensurert bort av admin.

Konklusjon:
Når «ordinær» klatreaktivitet blir begrenset av CKKs styre og at dette har skapt usikkerhet og et usunt
klima i klatremiljøet mener jeg dette er så alvorlig at det er noe årsmøtet bør ta stilling til, slik at det kan
bli en avklaring på hva CKK i hovedsak skal være for medlemmene sine.

Koker dette ned til at man helt konkret kan sette opp to så forskjellige alternativer over hva CKK
i hovedsak skal drive med?

1. Bygge og drive et kommersielt klatresenter hvor andre klatresentere og aktører innen klatring
ses på som konkurrenter og hvor medlemmene forventes å forholde seg lojale til et klatresenter
på Grim (som pr d.d. ikke eksisterer). Det er derfor ikke ønskelig at medlemmer oppfordrer eller
organiserer klatring ei heller omtaler andre klatresentere som CKK ikke har avtale med på CKKs
facebookside, siden dette vil ses på som drahjelp til en konkurrent. Videre kan CKK styre
medlemmenes klatreaktivitet om denne kommer i konflikt med CKKs kommersielle interesser.
eller
2. Virke etter klubbens formålsparagraf som ble vedtatt på årsmøtet 14. mars 2019
hvor klubbens hovedformål er å fremme klatresporten lokalt (hvor enn den er å finne), åpent
informere om klatring og skape kontakt mellom klatreinteresserte og hvor fellesskap og inkludering
på tvers av klubber og organisasjoner er en av klubbens viktigste verdier.

Med vennlig hilsen
Linett Eriksen Birkeland Medlem i
Christianssand klatreklubb

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Tekst i i sin helhet
(vedlegg 3)

Styret beklager at dette har blitt som det har, men det er flere grunner til det. Vi vet at alle medlemmene ikke har full oversikt over hele
prosessen som har pågått i høst. Det har vært en krevende høst for styret i CKK med mange utforminger knyttet opp mot å få bygget CKK’s
klatresenter. For å informere medlemmene om prosessen ble det derfor holdt et medlemsmøte hvor styret informerte og forklarte rundt det
nye klatresenteret vårt og de utfordringene en har hatt i høst.
Dette er en gruppe for medlemmene i Christianssand klatreklubb, som gjennom generalforsamlingen har besluttet å involvere seg sterkt i et
eget klatresenter som snart er under bygging. Dette er en vanskelig posisjon, men som største eier (46%) i Kristiansand klatresenter er det
klubben med sine medlemmer som er den største involverte part, og styret er valgt av medlemmene til å forvalte dette ansvaret. Det er lagt
ned utallige dugnadstimer over flere år både i og utenfor styret for å jobbe frem et senter av og for medlemmene i CKK. Dersom
klatresenteret skulle gå bra vil dette gangne medlemmene i CKK, da spesielt barn og unge.
CKK har ved å starte sitt eget senter satt seg i en posisjon hvor vi vil komme i en konkurranse med andre klatresentre. Slik er det ikke for de
andre klubbene i regionen. CKK kan derfor ikke profilere andre sentre som vi ikke har noen samarbeidsavtale med. Kristiansand
klatresenter(CKK sitt senter) har forsøkt å få til et samarbeid med Høyt og Lavt, dette har ikke lyktes.
Det foreligger pr i dag en juridisk sak der Kristiansand Klatresenter (CKK sitt senter) påpeker krenkelse av navnerett. Dette må senteret på
Odderøya rydde opp i før CKK kan ha noe samarbeid med dem. Det er ingen boikott fra CKK sin side, men vi kan ikke gi dem drahjelp fra
CKK slik situasjoner er nå.
Det er tidligere besluttet at denne gruppen ikke er en arena for kjøp/salg/markedsføring utover de avtaler og samarbeidspartnere klubben har.
Styret ber om fortsatt tillit til å utføre de oppgaver styret er valgt til, på en måte som er til det beste for klubben.
Mvh Styret i CKK

